REGULAMENTO GERAL
MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES 2021
Classes: Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 18
Divisões: Aspirantes e Graduados

De 12 a 14 de novembro de 2021
São José – SC
Normas Gerais:
1.

A competição será disputada por clubes filiados ou vinculados às seguintes entidades:
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ
FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ

2.

O clube será representado por atleta a ele vinculado e registrado como tal na
respectiva Federação.

3.

As inscrições de toda a delegação deverão ser efetuadas, somente pelas
FEDERAÇÕES, na PLATAFORMA ZEMPO até dia 26 de outubro às 18h00min.

4.

Cada Federação poderá compor sua delegação da seguinte forma:
a. 01 chefe de delegação; Responsável pelo credenciamento de todos os
atletas da delegação.
b. Árbitros, sendo o mínimo de 3 e o máximo de 4, com categoria mínima
nacional. O translado local, alimentação e hospedagem (2 diárias) serão de
responsabilidade da entidade promotora do evento.
c. Técnicos, sua inscrição será via Zempo, sendo de responsabilidade de cada
Federação, respeitando assim seus próprios critérios para atuação,
observando que por turno, poderão ser credenciados apenas 12 técnicos.
Técnicos/Auxiliares não inscritos no evento não serão liberados para atuar.
d. Meeting Aspirantes – até 148 atletas, sendo até 2 (dois) atletas por categoria
de peso, em cada classe e naipe.
e. Meeting Graduados – até 296 atletas, sendo até 4 (quatro) atletas por
categoria de peso, em cada classe e naipe.
f. O limite de graduação para as inscrições de Aspirantes e Graduados,
obedecerá o seguinte critério:

LIMITES DE GRADUAÇÃO PARA INSCRIÇÕES NAS DIVISÕES
Classes

SUB 11

SUB 13

SUB 15

SUB 18

ASPIRANTES

Até Cinza

Até Azul

Até Amarela

Até Laranja

GRADUADOS

Livre

Livre

Livre

Livre

g. Fica a critério de cada clube a inscrição de seu atleta no Meeting categoria
Aspirantes ou Graduados, A categoria Graduados aceita qualquer faixa,
inclusive Branca. Está avaliação e opção é de responsabilidade do técnico
responsável pelo clube.
h. Fica proibida a inscrição do aluno em ambas (Aspirantes e Graduados).
i.

5.

Em caso de irregularidade na inscrição (referente a graduação) o atleta estará
automaticamente desclassificado.

Pesagem
a. O atleta se identificará através da carteira fornecida por sua Federação ou
documento oficial com foto.
b. O atleta terá o seu peso aferido em uma única subida na balança.
c. Todos os atletas poderão utilizar uma camiseta de malha fina durante a
pesagem, além dos itens descritos no RNE - CBJ. Os atletas deverão se
apresentar para a pesagem devidamente trajados e não poderão pesar nus.
d. A equipe de pesagem será composta pelos seguintes membros: 01 técnico
credenciado, 01 árbitro, 01 representante da equipe organizadora do evento.
Somente será permitida a presença, no ato da pesagem, da equipe citada e
dos atletas.
e. Caso o atleta das classes Sub 11, Sub 13 e Sub 15, não se enquadre nos
limites, máximo e mínimo, da categoria, este poderá ser remanejado,
mediante pagamento de 50% do VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
OBS: Não haverá remanejamento para a CLASSE SUB 18.

6.

Tabela de Pesos
MASCULINO

CATEGORIAS/ CLASSES

Sub 11 / kg

Sub 13 / kg

Sub 15 / kg

Sub 18 / kg

EXTRA S. LIGEIRO

Até 26

—

—

—

S. LIGEIRO

+26/28

Até 28

Até 40

Até 50

LIGEIRO

+28/30

+28/31

+40/ 45

+51/55

MEIO LEVE

+30/33

+31/34

+45/50

+55/60

LEVE

+33/36

+34/38

+50/55

+60/66

MEIO MÉDIO

+36/40

+38/42

+55/60

+66/73

MÉDIO

+40/45

+42/47

+60/66

+73/81

MEIO PESADO

+45/50

+47/52

+66/73

+81/90

PESADO

+50/55

+52/60

+73/81

+90

S. PESADO

+55/60

+ 60

+ 81

—

+ 60

—

—

—

EXTRA PESADO

FEMININO
CATEGORIAS/ CLASSES

Sub 11 / kg

Sub 13 / kg

Sub 15 / kg

Sub 18 / kg

EXTRA S. LIGEIRO

Até 26

—

—

—

S. LIGEIRO

+26/28

Até 28

Até 36

Até 40

LIGEIRO

+28/30

+28/31

+36/40

+40/44

MEIO LEVE

+30/33

+31/34

+40/44

+44/48

LEVE

+33/36

+34/38

+44/48

+48/52

MEIO MÉDIO

+36/40

+38/42

+48/52

+52/57

MÉDIO

+40/45

+42/47

+52/57

+57/63

MEIO PESADO

+45/50

+47/52

+57/63

+63/70

PESADO

+50/55

+52/60

+63/70

+70

S. PESADO

+55/60

+ 60

+ 70

—

+ 60

—

—

—

EXTRA PESADO

7.

Credenciamento
a. Deverão ser apresentados no Credenciamento, a autorização dos
responsáveis e atestado médico (individual ou coletivo) COM VALIDADE
MÁXIMA DE 6 MESES. Os atletas que não apresentarem esta documentação,
dentro do prazo de credenciamento, estarão automaticamente
desclassificados.
b.

Para melhor organização das Federações, informamos que o credenciamento
será feito pela ordem de inscrição das classes.

c.

O credenciamento dos técnicos ocorrerá no Congresso Técnico. O chefe de
delegação deverá entregar a listagem dos 12 técnicos que irão atuar em
cada turno, anteriormente ao Congresso técnico. Reforçamos que somente
técnicos devidamente inscritos serão credenciados.

d. Os técnicos deverão estar devidamente uniformizados para circular na área
de competição. Não será permitido o uso de quaisquer vestimentas sem
identificação do clube, e também é proibido o uso de bonés, chapéus, calções
e chinelos.

8.

Arbitragem
a. Serão utilizadas as regras oficiais de arbitragem.

9.

Judogi
a. Para as classes Sub 11 até o Sub 15 será utilizado somente judogi branco.
b. Para a classe Sub 18 serão utilizados judogis branco e azul.

10.

Sistema de disputa

Mais de cinco atletas
De três até cinco atletas
Dois atletas
11.

Chave com repescagem da semi-final
Rodízio único
Melhor de três lutas

Tempo de luta

Sub 11

2 minutos + Golden score de 1 minuto

Sub 13

2 minutos + Golden score livre

12.

Sub 15

3 minutos + Golden score livre

Sub 18

4 minutos + Golden score livre

Premiação
a. Premiação aos atletas classificados de 1º ao 3º lugar, sendo que os demais
receberão medalhas de participação (até o sub 15).
b. Os clubes classificados de 1º a 5º lugar no cômputo geral de cada classe
(feminino + masculino) serão premiados com troféu.

Para efeito desta classificação geral, serão considerados os pontos obtidos individualmente, da
seguinte forma:
Classificação
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
7º Lugar

13.

Pontuação
13 pontos
08 pontos
05 pontos
03 pontos
02 pontos
01 pontos

Taxa de Inscrição
a. Valor da inscrição: R$ 100,00 por atleta;
b. O depósito, referente às taxas de inscrição de todos os atletas, deverá ser
feito pela Federação de origem para a Federação Catarinense DE MANEIRA
ÚNICA até o dia 05/11. Dados bancários: Banco do Brasil, ag. 1386-2, C.C. 143307-5.
c. O comprovante de depósito deverá ser enviado para o email
contabilidade@judosc.org.br até dia 10/11 quarta-feira, e também deverá ser
apresentado pelo chefe de delegação no ato de credenciamento.
d. É fundamental a cada Federação, certificar-se da listagem de atletas e composição da
equipe que irá participar, antes do pagamento. Não haverá devolução de taxas após a
efetivação do depósito.

14.

Programação
SEXTA FEIRA - 12 DE NOVEMBRO
10h30min às 12h00min

Recepção e Credenciamento

10h30min às 11h00min

Balança Livre

11h00min às 11h30min

Pesagem Oficial Sub 18

14h00min às 14h30min

Reunião Técnica e Credenciamento Técnicos

14h15min às 14h45min

Reunião de Arbitragem

15h00min às 15h30min

Solenidade - Boas vindas

15h30min às 19h00min

Lutas Sub 18 + Premiação

17h00min às 17h30min

Pesagem Oficial Sub 11

SABADO - 13 DE NOVEMBRO
08h00min às 08h30min

Pesagem Oficial Sub 13

08h15min às 08h45min

Credenciamento Técnicos

09h00min às 13h00min

Lutas Sub 11 + Premiação

12h30min às 13h00min

Abertura Oficial Meeting

14h00min às 19h00min

Lutas Sub 13 + Premiação

17h00min às 17h30min

Pesagem Oficial Sub 15

DOMINGO - 14 DE NOVEMBRO

15.

08h30min às 08h45min

Credenciamento Técnicos

09h00min às 14h00min

Lutas Sub 15 + Premiação

14h00min às 14h30min

Premiação Geral e Encerramento

Informações complementares
a. Demais informações poderão ser obtidas junto à Secretaria da FCJ (das 13 às 18
horas, de segunda a sexta-feira), através dos telefones, (48) 3348-2307, (48)
99946-4437 ou (49) 99911-4542, ou pelos e-mails judosc@judosc.org.br e
eventos@judosc.org.br.

